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اگر زامنهوف نبود، اگر در زمان تولد و زندگي زامنهوف             
آور وجود نداشت كه اين       در لهستان، برخوردهاي بسيار و رنج     

نوجوان را به فكر چاره بيندازد، اگر او به چندين زبان مسلط             
اكنون چه وضعيتي حاكم بود؟ شايد ما دور هم            ...  نبود، و 

جمع نشده بوديم، ولي حتما كسان ديگري بودند، و شايد ما            
 !ها بوديم هم در ميان آن

نياز مادر  ”باشيم كه       اگر در نظر داشته و قبول داشته         
به احتمال زياد، تا به حال مرد يا زني ديگر به            “  اختراع است 

عنوان زبان واحد، دست      ابداع زباني جديد با هدف استفاده به      
ها و    بود، تا همه بتوانند در زمان حاضر با هزينه                  زده

تر، با يكديگر ارتباط برقرار كنند، از اشتباهات           مشكالت كم 
شوند، دوري كنند،     آفرين مي   ترجمه، كه گاهي واقعا مساله     

دستور عمل پزشكان و مقررات را بدون اشتباه و بدون نياز             
و در اتحاديه       تر سفر كنند    به مترجم و مفسر، بفهمند، آسوده     

اروپايي براي نقل مكان و تغيير مكان زندگي، مشكل               
زبان واحد    به عبارت ديگر   ...  باشند و   كمتري داشته    

 !ارتباطي، نياز زمان ماست
اكنون يك نگرش پيشرو در        “  سبز”زندگي يا نگاه       

كه به    هاي زندگي جديد از سوي كساني          بسياري زمينه 
تر محيط    جويي در مصرف منابع، آلودگي كم        اهميت صرفه 

و زبان اسپرانتو، زبان    .  رود  شمار مي   انديشند به   مي...  زيست و 

رود، زباني كه با مصرف انرژي و زمان            شمار مي   به”  سبز“
 .رساند تر، انسان را به هدف استفاده زباني مي كم
اينك اين ضرورت، به زبان و نوشتار بسياري از                   

؛   است  متفكرين و محققين، به ويژه در اروپا، راه پيدا كرده            
هاي مرتبط با      كساني كه  تنها به مساله، از زاويه هزينه            

اين صدا به ويژه در اروپا       .  اند  ترجمه و چند زباني نپرداخته     
ها پيش در قاره      شود، شايد به اين دليل كه از سال         شنيده مي 

اي از كشورهايشان تشكيل داده اند تا در دنياي           سبز، اتحاديه 

تري در    تري ظاهرشوند و بازيگر قوي       فردا با قدرت بيش    
المللي باشند و اكنون براي تحقق اين برنامه با             صحنه بين 

اين .  ها بپردازند   مشكالتي روبرو هستند كه بايد به حل آن        
هاي   صدا يا اشاره به اين ضرورت زمان ما، متاسفانه از قاره           

برخي از اين   .  رسد، يا چندان رسا نيست      ديگر به گوش نمي   
اظهار نظرها، كه از سوي افراد غير اسپرانتيست ابراز شده، با           

 :بينيد جا مي نقل به مضمون و خالصه شده در اين

 اگر زامنهوف نبود 
 حاجي صولت. ف: گردآوري و تاليف

، “ اگـر زامـنـهـوف بـودم       ” اي با عنوان   در شماره گذشته مقاله
متن سخنراني مهندس احمدرضا ممـدوحـي بـه مـنـاسـبـت          

در )  دسـامـبـر     15( زادروز خالق زبان اسپرانتو دكتر زامنهوف 
اي   ايـنـك بـه مـقـابلـه        .  ي اكباتان بـه چـاپ رسـيـد       سرامحله

حـاجـي صـولـت      .  ديگرگونه در اين ارتباط، نوشته مهندس ف  
 .پردازيم مي

  
افتاد؟ اگر اصوال زبان       اگر زامنهوف نبود چه اتفاقي مي       

 آمد؟  اسپرانتو ساخته نشده بود، چه وضعيتي پيش مي
ايد؟ آيا اسپرانتو يا      حال به اين مساله فكر كرده        آيا تا به  

هر زبان واحد ديگر نياز زمانه بوده يا صرفا اتوپياي               
گونه نيازي و صرفا براي        جواني كه بدون توجه به هيچ      

پركردن اوقات فراغت به ذهن جواني رسيده و اگر هم به           
كرد؟ چرا چندين و چند       افتاد، آيا تفاوتي مي     اين فكر نمي  

اند؟ آيا ضرورتي در      المللي هم ابداع شده     زبان ديگر بين  
 پس اين افكار و اقدامات وجود داشته و دارد يا خير؟
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 اتحاديه اروپا در انديشه زبان دوم
هاي ديگري به     اعضاي اتحاديه اروپا معتقدند كه زبان        

غير از انگليسي هم بايد پا به ميدان بگذارند و مورد استفاده             
 .قرار گيرند

ها پيش برخورداري اتحاديه اروپا از زبان واحد به           از مدت  
هاي درون سازماني اين اتحاديه تبديل شده،         يكي از دغدغه  

هاي داخلي به اين موضوع        اي كه برخي از نشست       گونه  به
 . اختصاص پيدا كرده است

ميالدى با    2004اتحاديه اروپا درتاريخ اول ماه مي سال           
كشور   25عضو جديد به ارگانى متشكل از             10پذيرش  

تبديل شد و پس از آن با پيوستن روماني و بلغارستان اين              
 . كشور رسيد 27تعداد به 

هاى مختلفى است     ها مستلزم صرف هزينه      اين نشست  
توان به هزينه ترجمه متون و              كه از آن جمله مي        

. ها اشاره كرد     هاى مطرح شده در اين نشست          سخنرانى

طور   دهد كه به     هاى انجام شده تاكنون نشان مى         بررسى
هاى مختلف    ميليون يورو در گردهمايى     900متوسط ساالنه   

هاى گوناگون به      اتحاديه اروپا صرف هزينه ترجمه زبان        
 .شود يكديگر مى

 50طور متوسط شاهد      مقر اصلى اتحاديه اروپا روزانه به       
 800ها توسط     نشست گوناگون است كه اين نشست        60تا  

اين در حالى است كه      .  شوند  زبان ترجمه مى    21مترجم به   
زبان   500اگر تركيبات زبانى را درنظر بگيريم، اين رقم به            

 .رسد مي
مترجم در ادارات مختلف      1300دهد كه     آمار نشان مي   

ميليون صفحه متن     1/5اتحاديه اروپا به طور متوسط ساالنه       
شود اين رقم در سال       بينى مى   كنند كه پيش    كتبى ترجمه مى  

 .ميليون صفحه شود 2/5آينده ميالدى بالغ بر 
اكنون فشار كارى اين مسئله، مقامات اتحاديه اروپا را             

مساله .  براى تعيين يك زبان واحد به فكر فرو برده است            

عنوان تنها بازتاب مشكل       زبان در ادارات اتحاديه اروپا به       
 .زبان در گستره جامعه چند صد ميليونى اروپاست

هاى غالب همواره      تاريخ نشان داده است كه حكومت        
اند تا زبان ملى خود را نه تنها به زبان رسمى                سعى كرده 

پهنه اروپا، بلكه حتى به فراتر از آن نيز تبديل كنند كه از آن              
هاى   هاى ادارى يا به تعبيرى، زبان        توان به زبان    جمله مى 

 .استعمارى فرانسه و انگليسى در آفريقا و آسيا اشاره كرد
ميالدى، زبان رسمى      19در حالى كه تا اواسط قرن           

، 20روشنفكران و محققان اروپا، فرانسوى بود تا اواسط قرن          
اما با    .آمد  شمار مى   انگليسى زبان اول فرامليتى اروپا به       

استقرار رسمى اتحاديه اروپا، سه زبان انگليسى، آلمانى و             
هاى اول اين اتحاديه تعيين شدند، اما          عنوان زبان   فرانسه به 

چنان در پهنه جامعه اروپا به قوت خود باقى            اين مشكل هم  
 . است

اين در حالي است كه زبان آلماني در شمار زيادي از                   
كارگيري اين زبان     كشورهاي اروپايي متداول بوده و گاه از به       

 . سخن به ميان آمده است
پرفسور گريم ريپر از قضات سابق ديوان عالى كشور              

نام در زمينه حقوق دموكراتيك        پردازان به   آلمان و از نظريه   
معتقد است كه تا زمانى كه زبان واحد برگستره اروپا حاكم             
 .نشود، استقرار اروپاى واحد غيرممكن و دست نيافتنى است

كند   هاى پارلمان اروپا خاطرنشان مى      وى با اشاره به نشست    
طور مستقيم با      توانند به   گاه نمى   كه نمايندگان اروپا هيچ    

هاى   ها به زبان    يكديگر به گفتگو بنشينند و بايد سخنان آن        
 .مختلف ترجمه شود

آگاهان سياسى براين باورند كه يكى از مشكالت پيش           
اگرچه وجود يك   .  روى وحدت اروپا، مشكل چند زبانى است      

هاى گوناگون همراه است، اما        فرهنگ شكوفا با رشد زبان     
هيچ مجمع بزرگ دموكراتيكى بدون داشتن زبانى واحد            

 .تواند به قدرت بزرگى تبديل شود نمى
تواند از بسيارى از        كه وحدت زبانى مى       خالصه آن  

. مشكالت ادارى و سياسى و اطالعاتى جامعه اروپا بكاهد           
اگرچه تا برقرارى اياالت متحده اروپا، راه درازى در پيش             

راستى چنين كارى مد نظر اكثريت اروپاييان         است، اما اگر به   
باشد، مسأله زبان دركنار عنصرهاى اقتصادى و سياسى از           

 .ترين عوامل اين وحدت خواهد بود مهم
شقايق المع زاده: ترجمه/ 2009فوريه  2روزنامه وست دويچلند   

اجتماعي/ ايران / دويچه وله فارسي   
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 مسئله زبان در اتحاديه اروپا
 2004/12/7: تاريخ
، اتحاديه    با پذيرش ده عضو جديد در ماه مه سال جارى           

هاي   ميليون يورو صرف ترجمه زبان       900اروپا ساالنه بايد    
نگاري    چندي پيش روزنامه    .  گوناگون به يكديگر كند      

شوخي نوشته بود اگر هر شهروند اروپايي يك فنجان               به
هاي يادشده، جمع آوري شده       تر بخورد، مبلغ ترجمه     قهوه كم 

 است ولي آيا اين مبلغ به راستي الزم و ضروري است؟
نشست   60تا    50همه روزه در بروكسل و خارج از آن از           

ها   اين نشست .  شود  گوناگون در اتحاديه اروپا برگزار مي        
شوند، ولي اگر     زبان گردانده مي    21مترجم به     800توسط  

زبان   500تركيبات زباني را در نظر بگيريم، اين رقم به              
منظور مثال ترجمه از يوناني به انگليسى، انگليسي         .  رسد  مي

به جز ترجمه   .  به فنالندى، فنالندي به يوناني و غيره است        
مترجم كار    1300شفاهي روزانه، در ادارات اتحاديه اروپا          

كنند كه ساالنه حدود يك و نيم ميليون صفحه متن را               مي
كنند و اين مقدار در سال آينده ميالدي             كتبي ترجمه مي  

فشار كاري به   .  يابد  يك ميليون صفحه ديگر افزايش مي       
اندركاران اداري اتحاديه اروپا،       جايي رسيده است كه دست     

هاي رسمي اتحاديه را به اصطالح        تر زبان   تصميم دارند بيش  
 .يكسويه كنند

تواند به زبان رسمي        به عبارت بهتر، هر نماينده مي         
هاي   ها و نوشته    كشورش تكلم كند و مطمئن باشد كه گفته        

هايي كه به     هاي ديگر ترجمه خواهد شد، ولي متن        او به زبان  
هاي ديگر مثال     انگليسى، فرانسه و آلماني هستند، به زبان        

شوند و نمايندگان مالت و قبرس و          زبان مالتي ترجمه نمي   
فنالند و غيره، بايد اين متون را به يكي از آن سه زبان                  

در آماري كه در اين خصوص گرفته شده،        .  بخوانند و بفهمند  
درصد از نمايندگان اعضاي جديد اتحاديه، زبان دوم خود           18

درصد آلماني اعالم      16درصد فرانسه و       17را انگليسى،    
توان انتظار داشت كه انگليسي با         با اين وصف مي   .  اند  كرده

ها، زبان اول رسمي اتحاديه باقي          وجود مخالفت فرانسوي  
 .بماند
پروفسور گريم از قاضيان پيشين ديوان عالي كشور              

پرداز در زمينه حقوق دمكراتيك، معتقد است          آلمان و نظريه  
عنوان زبان رسمي     كه تا در گستره اروپا يك زبان واحد به          

پذيرفته نشود، ايجاد و استقرار اروپاي واحد ناممكن خواهد           
آورد كه در آن بحث و         گريم پارلمان اروپا را نمونه مي      .  بود

نماينده :  شود  صورت مستقيم انجام نمي      گاه به   گفتگو هيچ 
گويد و نماينده     قبرسي سخنان خود را به زبان يوناني مي         

ها بايد سخن     دهد و هردوي آن     مالتي به زبان خود پاسخ مي     
 . ديگري را به سه زبان اول كه در باال اشاره كرديم، بشنوند

تري هم    با ورود اعضاي جديد، زبان آلماني اهميت بيش         
پيدا كرده است چون زبان دوم چند عضو جديد مانند                 
لهستان و اسلواكي و جمهوري چك، در مدارس، آلماني             

هاي اسپرانتو    در اين ميان پيشنهاد نمايندگان انجمن      .  است
نمايد، ولي جالب و قابل تعمق          اگرچه از واقعيت دور مي      

ها مي پرسند چرا نبايد زبان اسپرانتو را زبان اداري             آن:  است
اتحاديه قرار داد؟ اسپرانتو زباني است كه توسط يك                 

اختراع شد    1887پزشك يهودي تبار لهستاني در سال         چشم
 .و به آسان آموزي مشهور است

هاي گوناگون،    ها و مليت    سو دفاع از حقوق خلق       از يك  
طلبد، از سوي ديگر        هاي آنان را مي       پشتيباني از زبان   

توان از مسئوالن اداري اتحاديه انتظار داشت كه به               نمي
سو يك    از يك .  كنند  تركيب زباني، مطلب ترجمه       500

هاي گوناگون همراه است، از         فرهنگ بالنده با رشد زبان      
سوي ديگر هيچ مجمع بزرگ دمكراتيكي بدون داشتن             

 .تواند به قدرت بزرگي مبدل گردد زباني واحد نمي
در اياالت متحده امريكا    :  نمونه امريكا را پيش رو داريم       

كيلومتر   4000اي به فاصله      تواند به نقطه    يك شهروند مي  
اين .  آنكه با مشكل زباني روبرو گردد          مسافرت كند، بي   

اگر مسئله را    .  مطلب تنها يك مثال روزمره ساده نيست         
بينيم كه وحدت زباني از بسياري از         عميقتر بررسي كنيم، مي   

مشكالت اداري و سياسي و اطالعاتي در امريكا كاسته              
اگرچه تا برقراري اياالت متحده اروپا راه درازي در            .  است

پيش است، ولي اگر به راستي چنين كاري مد نظر اكثريت             
اروپاييان باشد، مسئله زبان در كنار عنصرهاي اقتصادي و           

 .سياسى، از مهمترين عوامل اين وحدت خواهد بود
ما مي بينيم كه چگونه گسترش بازار، نياز به آموختن           * ...  

آورد تا    وجود مي   زبان جديد در كنار زبان قديمي، را به         
كنندگان و خريداران جديد،      بحث  و مذاكره ميان تامين      

هاي چندمليتي،    كه شركت   در حالي .  پذير شود   امكان
دهند، نياز براي آموزش       مرزهاي جديد را گسترش مي     

ويژه به مسئولين رده باال،         زبان جديد به كاركنان، به      
توان مشاهده كرد كه       به آن ترتيب مي    .  شود  ايجاد مي 

خصوص زبان كاري، چگونه بر استقرار يا         نظام زباني و به   
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هـاي انساني، تاثير عميقي        افزايش زبان ميان گـروه     
 )1. (دارد

ها   افتادن واقعي مهاجرت نيروي كار، دولت         براي اتفاق *  
 )2. (موظف هستند موانع زباني را از ميان بردارند

تر اروپاييان در مدارس، يك يا دو زبان ديگر، غير            بيش* ...  
 23در اتحاديه اروپايي     .  آموزند  از زبان خودشان را مي     

زبان رسمي وجود دارد تا مردم بتوانند قوانين و                  
 )3.(تصميمات مهم را بفهمند

  ... اتحاديه اروپايي چگونه خواهد توانست مساله چند          * 
زبان   23كشور اروپايي با      28زباني خود را مديريت كند؟      

تر بيان عقايد،      براي گسترش بيش   .  كنند  صحبت مي 
كم دو زبان     كند كه هر كودك دست      جانسون پيشنهاد مي  

 )4.(خارجي را بياموزد
رواني فرهنگي اتحاديه اروپايي كه       -وضعيت اجتماعي * ...  

 عبارتارتباط زيادي با زبان دارد، چگونه خواهد بود؟  به           
اضافه مناقشات    ديگر، اگر نقطه نظرات سوءظن آميز، به       

فرهنگي و ملي موجود بين مردم اروپا را در نظر آوريم،             
 )5(زبان رسمي اتحاديه اروپايي فدرال چه خواهدبود؟ 

المللي كه بتواند     نظر مشتركي در مورد زبان واحد بين       * ...  
كه چندزباني مورد      در حالي .  مفيد باشد، وجود ندارد     

المللي شكايت بسياري را        استفاده در ارتباطات بين     
دليل از دست دادن اطالعات، هزينه ترجمه و تفسير،            به
همراه داشته، دغدغه كساني كه در جستجوي ابزاري           به

براي ممانعت از همگوني نظام حكومتي و فرهنگي             
و با كساني هم كه تصور       .  است  هستند را از بين برده       

رسد، جدي    نظر مي   چنان كه به    كنند موانع زباني، آن     مي
 )6. (نيست، ارتباطي ندارد

اگر زبان واحد   !  تنها راه حل مشكل زبان اتحاديه اروپايي       *  
كاري وجود نداشته باشد، سازمان بين المللي، مشكل           

زبان كاري وجود     20كه    در حالي .  عملياتي خواهد داشت  
هايي كه    ها و افزايش هزينه       دارد، سبب سوء تفاهم     

 .شود همچنان ناكافي است، مي
زبان كاري، چه انگليسي، چه فرانسوي يا         20هر يك از        

عنوان زبان كاري اعضاي اتحاديه         آلماني، هر گاه به    
اروپايي انتخاب شود، اعضاي اتحاديه اروپايي نخواهند         

تا زماني  .  توانست ارتباط آزادانه با يكديگر داشته باشند       
باشد، يكي شدن اعضاي       كه اين شرايط وجود داشته      

مساله زبان، اهميت   .  اتحاديه اروپايي اتفاق نخواهد افتاد    

مركزي براي گسترش دمكراتيك سياست و اقتصاد            
چنين براي همكاري اعضاي        اتحاديه اروپايي، و هم     

اتحاديه اروپايي با كشورهاي ديگر با هدف استقرار             
 )7.(تر دارد دنيايي با امنيت بيش

پاپ بنديكت چگونه انتظار دارد كه پيامش را با استفاده          * ...  
كارمند جديد دفتري   .از زباني ناشناخته، به جهان برساند      

پاپ از اين بابت از خود سلب مسئوليت كرد، چرا كه اين            
 )8.(هاي ايتاليايي و التين، فرستاده شد پيام فقط به زبان

هاي زيادي در يك گردهمايي چندزبانه         كه زبان   هنگامي*  
ها ترجمه شود،     وجود داشته باشد كه بايد گفتگوها به آن       

در اين گونه موارد، از     .  لزوما بايد به تفسيرها، اعتماد كرد     
ها به تمام حاضرين       هاي واسطه براي انتقال پيام       زبان

هاي اتحاديه    بيشتر اوقات در گردهمايي   .  شود  استفاده مي 
 )9.(اروپايي چنين شرايطي وجود دارد

صورت گرفت،    2010براساس نظرسنجي كه در سال        *  
مردم اروپا معتقد بودند كه مشكالت پيش روي             19٪

فراگيري زبان جديد، مساله مهمي براي كساني است كه         
مايل هستند به ديگر كشورهاي اتحاديه اروپايي               

به همين دليل مهاجرت به سمت           .  مهاجرت كنند  
. داند  را مي   يابد كه مهاجر، زبان آن      كشورهايي جريان مي  

)10( 
عنوان زبان    ، به )زبان  23اكنون  (زبان    12بيش از     2010تا * 

. كشورهاي پذيرفته شده در اتحاديه اروپايي وجود داشت       
هاي قانوني اتحاديه، تاكيد دارند كه قوانين بايد           سازمان

هاي رسمي همه اعضا، توزيع شوند، چرا كه          به همه زبان  
فهمند، انتظار    توان از كساني كه قانوني را نمي            نمي

 )11.(داشت كه آنرا رعايت كنند
 677.000قانون جديد ترجمه براي زبان ايرلندي، بيش از         *  

 )12. (يورو در سال براي پارلمان اروپا، هزينه در بر دارد
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 هاي اسپرانتو در ايران تازه
 
 

 
 آباد  اصفهان خرداد در نجف 28اولين گردهمايي اسپرانتودانان و معرفي اين زبان چهارشنبه : اصفهان

مندان و اسپرانتودانان شاهين شهري و اصفهاني داشتم روز           هايي كه با عالقه     ريزي و هماهنگي    از هفته گذشته طبق برنامه     
بعدازظهر روز گردهمايي جلوي شهرداري گلدشت نجف آباد جمع شديم و به اتفاق آقاي زرگري                 5خرداد ساعت     28چهارشنبه  

 .پور عازم محل گردهمايي شديم
پيام آقاي مهندس ممدوحي      گردهمايي با خواندن پيام آقاي دكتر صيادپور رئيس انجمن اسپرانتو ايران توسط بنده و                   

سپس آقاي زرگري   .  سرنماينده سازمان جهاني اسپرانتو در ايران توسط خواهر ايشان سركار خانم بهجت ممدوحي شروع شد                
كنندگان   سپس بنا به پيشنهاد بنده شركت     .  كنندگان بيان نمودند    پور شرحي از تاريخچه اسپرانتو و خاطرات خويش براي شركت    

 .به معرفي خود پرداخته و از نحوه آشنايي خود با زبان اسپرانتو مختصري بيان كردند
هاي قديمي اصفهان كه قبال به تدريس اين زبان نيز پرداخته بودند و آقاي سلطاني                 آقاي مهندس معماريان از اسپرانتيست     

نفر نيز از      2.  هاي يزدي كه در همايش شيراز نيز حضور يافته بودند از جمله ميهمانان اين جمع بودند                        از اسپرانتيست 
عصرانه    در طول همايش از جمع با نوشيدني و كيك و           .نيز در گردهمايي ما شركت داشتند     )  نجف آبادي (اسپرانتودانان بومي   
          .آش پذيرايي گرديد

 گروه اسپرانتو در وايبر و واتس آپ  

شكل يافت  “  اسپرانتو”چندي قبل به منظور تبادل نظرات و اخبار درباره اسپرانتو در شبكه اجتماعي وايبر گروهي تحت عنوان                   
. اي براي گفتگوي اسپرانتودانان و عالقه مندان به اسپرانتو در ايران تبديل شد               كه رفته رفته با افزايش تعداد اعضا، به عرصه         

يكي از پيشنهاداتي كه در اين گروه مطرح شد آموزش اسپرانتو از اين طريق بود كه با استقبال حاضرين در گروه مواجه شد و                         
اين تجربه با   .  به مدت نيم ساعت دوره آموزش اسپرانتو در وايبر انجام پذيرد            9سرانجام تصميم بر آن شد كه هرشب از ساعت          

به اعضاي گروه     J. Hartleyو    J.Cresswellموفقيت همراه بود و هر هفته يك درس از كتاب خودآموز اسپرانتو اثر                  
هاي وايبر حداكثر صدنفره      هم اكنون در اين گروه قريب به هفتادنفر شركت دارند و از آنجا كه گروه                 .  شود  آموزش داده مي  

در صورت افزايش افراد و يا ورود متقاضيان جديد بايستي           .  است، ظرفيت پذيرش تنها سي نفر ديگر در اين گروه وجود دارد            
آپ شكل گرفته است كه رفته رفته به تعداد اعضاي آن افزوده                  گروه مشابهي نيز در واتس     .  گروه جديدي تشكيل گردد    

هاي صوتي به زبان اسپرانتو نيز به          هاي كوتاه ويديويي و فايل       ها، كليپ   ها، عالوه بر گفتگو و درس        در اين گروه  .  شود  مي
آپ را به ايميل      ها، ميتوانند مشخصات خود در وايبر و واتس          مندان به مشاركت در اين گروه        عالقه.  شود  اشتراك گذاشته مي  

  .انجمن ارسال نمايند تا به گروه اضافه شوند
93خرداد  9: خبر  

  
  

 

 گزارش از فرشيده عربشاهي

http://www.espero.ir/fa/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/�
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  :نيشابور 

به همت دكتر مجيد جعفري استاد زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه نيشابور سمينار معرفي زبان اسپرانتو به دانشجويان ايـن    
استاد جعفري قول داده اند كـه    .  دانشگاه برگزار و نتايج تحقيقات صورت گرفته توسط ايشان در اين سمينار عرضه خواهد شد

 .گزارشي در خصوص اين نشست تهيه و براي انجمن ارسال خواهند نمود

 
 : شيراز

ــنبه     ــت        26روز دوش ــاعت هف ــرداد راس س خ
بعدازظهر سميناري در شـهر شـيراز بـه منظـور            

“ زبـان فـردا   ”معرفي زبان اسـپرانتو در موسـسه        
توسط آقاي دكتر منوچهر عندليبي تـدارك ديـده     

 .شد

 
 :رشت

بنـابر گـزارش    .  گـردد   دوره آموزشي مقدماتي زبان اسپرانتو در كوچصفهان رشت توسط جناب اقاي اكبر صـداقت برگـزار مـي     
 .دريافتي از ايشان هم اكنون در اين دوره هشت نفر به امر فراگيري زبان اسپرانتو مشغول هستند

 

 :سقز ـ كردستان
 8دوره مقدماتي آموزش اسپرانتو با شركت              93/4/15در تاريخ    

آموز در محل كانون فرهنگي ـ آموزشي شريف در شهرستان سقز             زبان
زبان آموزان از يادگيري زبان اسپرانتو       .  آغاز گرديد )  استان كردستان (

بسيار لذت برده و اظهار نمودند كه زبان اسپرانتو آسان و شيرين است             
. و تصميم گرفتند آموزش اسپرانتو را در سطوح باالتر ادامه دهند               

هاي آموزش اسپرانتو در كانون فرهنگي ـ آموزشي شريف و                دوره
كريمي   مدرس دوره خانم شلر     .  دارالترجمه رسمي الوان جاريست     

 .اسپرانتيست سقزي است

 

 المللي آموزگاران اسپرانتودان ايران، شاخه كشوري انجمن بين
در كنفرانس ساليانه خـود در        UEAهاي تحت پوشش سازمان جهاني اسپرانتو  از مجموعه انجمن ILEIالمللي آموزگاران اسپرانتتيست  انجمن بين

اخير كمرنگ شده بود امسال   هاي فعاليت ايران كه در سال.  ويدئو ـ اروگوئه، فعاليت دوباره ايران را به عنوان شاخه كشوري به رسميت شناخت مونته
از   IRLEIاينك  .  جونگ كي از كشور كره جنوبي دوباره به اين امر همت گماشت هاي دكتر لي پس از برگزاري اولين كنگره ملي اسپرانتو با تشويق

تمامي آموزگاران اسپرانتوزبان در راستاي تقويت و قدرتمندسازي اين شاخه در جهت آموزش زبان اسپرانتو و اهداف ضروري آن در سرعت بخشـي    
واحد آموزش انجمن اسپرانتوي ايران آماده پاسخگويي به تمامي همـكـاران     .  نمايد براي استفاده از دنياي مدرن و تكنولوژي دعوت به همكاري مي

 Info@espero.ir. باشد صاحب صالحيت مي
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بـه عنـوان روز جهانـي       )  جـوالي   26(چهارم مرداد    
در .  شـود  اسپرانتو در بسياري از كشورها گرامي داشته مي

در چنيـن روزي نخـستين كتـاب معرفـي             1887سال  
. به روسي منتشر شـد  “  المللي زبان بين”اسپرانتو با عنوان 

هاي بسياري اعم از همايش،  همه ساله در اين روز فعاليت
هـاي هـنري بـه منظـور معرفـي و              نمايشگاه و برنامـه   

 .پذيرد شناساندن اين زبان به مردم صورت مي
سال پس   127امسال همزمان با روز جهاني اسپرانتو،  

ترين دستاورد بشري در عرصه زبان،    از معرفي اين بزرگ
نفر از    657نود و نهمين كنگره جهاني اسپرانتو با شركت  

كشور جهان در شهر بوئنوس آيرس آرژانتين برگـزار    56
البته الزم به ذكر است كه امسال شركت كنندگان   .  گرديد 

در كنگره جهـاني بـا كـاهش قابـل توجهـي در تعـداد               
كنندگان مواجه شده است كـه دليـل آن نـيز دور           شركت

عنـوان دو قـاره داراي        بودن آرژانتين از اروپا و آسيا بـه      

ــيز مــشكالت          بيــش ــرين تعــداد اســپرانتودانان، و ن ت
 .هاي اخير اقتصادي عنوان شده است بحران

 Universala:  بـه اسـپرانتو   (كنگره جهاني اسپرانتو   

Kongreso de Esperanto  (دارترين آييـن در      ريشه
باشد كه بـه اسـتثناي     المللي اسپرانتو مي ميان محافل بين

دوران جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم، بدون انقطاع   
تا به اكنون برگـزار     1905براي بيش از يك قرن از سال 

بر عهـده     1920برگزاري اين كنگره از سال   .  شده است
طور متوسط در هـر      به.  انجمن جهاني اسپرانتو بوده است

 .كنند كشور شركت مي 60نفر از  2000كنگره 
سال آينده يكـصدمين كنگـره جهـاني اسـپرانتو در             

فرانسه، كـشور برگزاركننـده نخـستين كنگـره جهانـي           
بينـي    اكنـون پيـش     از هـم  .  اسپرانتو، برگزار خواهد شـد  

هـاي    ترين كنگره  شود كه كنگره بعدي يكي از باشكوه مي
هـاي    كننـدگان در سـال      جهاني و ركورددار تعداد شركت

 .اخير خواهد بود

هاي حضوري  برگزاري كالس
اسپرانتو در سطوح  پايه، متوسط، 

دفتر : پيشرفته، محل برگزاري
 انجمن اسپرانتوي ايران

 
 : آدرس

تهران، خيابان كارگر جنوبي، خيابان دانشگاه          
  31، واحد 29جنگ، ساختمان كوروش پ 

 09352204266، 09122099888: تلفن
 

اي     هــاي غيرحــضوري مكاتبــه    برگــزاري كــالس 
اسپرانتو از طريق پـست الكترونيـك در سـطوح            

 : پايه، متوسط، پيشرفته
siminemrani@gmail.com 

 



 

  
 

حمزه شفيعي: گزارش از  

 دسامبر پانزده و اسپرانتو شناسي كتاب هاي وبالگ
كوثري  اصغر  علي كنگاوري اسپرانتودان توسط

 .گرديد اندازي راه

 تـاريـخـي     و  روز  گوناگون  موضوعات  به  دسامبر  پانزده  وبالگ
 سـعـي    نيـز   اسپرانتو  شناسي  كتاب  پردازد و وبالگ مي  اسپرانتو

 فارسي  زبان  به  شده  منتشر  گوناگون  مقاالت  و  كتاب ها  تا  دارد
 معـرفـي    خود  خوانندگان  به  را  ايراني  هاي كتاب و مطبوعات در

 مـنـابـع     اف  دي  پي  و  ديجيتال  فايل  امكان  صورت  در  و  نمايد
 .نمايد عرضه رايگان دانلود براي را مذكور

 .است زير قرار به وبالگ دو اين نشاني

http://bibliografio.parsiblog.com/ 
http://15dec.mihanblog.com/  

http://bibliografio.parsiblog.com/�
http://15dec.mihanblog.com/�
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 درياچه آسماني
 روز بيست و دوم

هاي سفر بايـد واقعيـت را      اند كه در گزارش هميشه گفته 
گاهـي    دارند كـه گـه     متخصصين با قاطعيت اظهار مي.  گفت

توانـد اوج     اين امر مشكل است، چون در جايي تصورات مـي 
بگيرد و پرواز كند و وقايع نگار دوست دارد اصـل حقـايق و      

در .  العاده حكايـت كنـد     شكل غيرعادي و خارق ماجراها را به
كه مـا تـصور       آيد، جايي چين چنين وضعي براي ما پيش مي

كنيم شتران دوكوهانه در مـسير جـاده ابريـشم حركـت            مي
هـاي    كه داريم راجـع بـه جـاده و شوسـه             كنند در حالي  مي

. زنيـم   هايش حرف مـي     ها و اتومبيل  آسفالت شده با اتوبوس
اند و    گرديم كه به رنگ آبي لباس پوشيده هايي مي دنبال آدم

كالهكي كه متعلق به دوران انقالب فرهنگي است بـر سـر     
هاي چيـني، ژاكـت و كـت و          دارند، ولي هرچه هست لباس

 .هاي چرمي براق است كفش
وسط در وسط آسيا، ارومچي از داشتن امتيـاز دورتريـن          

كند، ولي يك شهر بياباني نيست كه در     شهر از دريا حظ مي
هاي غربي عادات و رسوم يك زمـاني و      ميان دشت و بيابان

ــد         ــرده باش ــظ ك ــن را حف ــهر      .  كه ــي ش ــروز ارومچ ام
شـهري بـا    .  هاي بزرگ اسـت    ها در مركز هتل خراش آسمان
اند   هاي جديد و بناهايي كه به شكل نامعقولي مرتفع   اتوميبل

ها پر از گـاز و    اتحاد فرهنگ.  ها  قرار دارند و در ميان آالينده
 . آلودگي به چين مي رسد

ي تمام  بين به نسل جديد چين تعلق دارد و وابسته سانگ 
او در ارومچي متولد شـده  .  داري است عيار به سيستم سرمايه

ليكن، اما در منطقه شن زن در شهر گاآنگ دونـگ اقامـت         
دارد كه سه ميليون نفر جمعيت داشته و تا چندي قبل يـك     

. هزار نفر بوده اسـت 100تر از  قريه ماهيگيري با جمعيتي كم
او فروشنده سنگ مرمر ايراني و فرانسوي است و به جـز آن   

ي پاراوان و     نمايندگي يك شركت هلندي را دارد كه سازنده 
اسـپرانتو را از    .  او زن و يـك دخـتر دارد        .  پرده كركره است 

اي يـاد گرفتـه      طريق تبليغ در يك روزنامه شناخته و مكاتبه
امـروز مـا    .  كنـد   است و حاال بسيار خوب به آن صحبت مـي 

كـه در فاصـله     )  به معني درياچه آسـماني (ي تيانچي  درياچه
ايـن  .  كنيـم   متري از تيان شان قرار دارد بازديـد مـي      1900

درياچه صد كيلومتر دور از ارومچي قرار دارد و ما با تاكـسي    
كنيـم و از كنـار        جاده را صعودي طي مي  .  رويم جا مي به آن

اي   جـا منطقـه     اين.  گذريم  ها و رودخانه مي   معابر تنگ و دره
هـا، چادرهـا،      است كه تحت پوشش چوپانان قزاقي، با اسب   

جا همـه     گويند اين مي. گاوهايشان قرار دارد گوسفندها و ماده
هـا بـا      تابـستان .  هاي تقريبـا نمـدي هـستند      چوپانان قزاقي

زنند و تـوي چـادر كنـار رود اقامـت            هايشان به كوه مي گله
بـرعكس زمـستان و بهـار را بـراي سـكونت در               .  كنند  مي

كشش و اوج   .  كنند  هاي محكم سپري مي ها توي خانه جلگه
توان پياده يـا      مي.  كشاند بسيار زيبايي ما را تا لب درياچه مي

انگيـز    منظره درياچه واقعا اعجاب.  جا رسيد كابين به اين با تله

 

 سيمين عمراني: برگردان

 ادامه ماجرا
 12:قسمت

 


 يوآخيم ماركوال مانل وين يالس
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هـاي حاشـيه انعكـاس پيـدا          است و فراتاب آن در برف كوه
هـاي سـنتي و       چوپانان به ازاء چندتا اسكناس لباس.  كند مي

دهنـد و     هايشان را در اختيار عكاسان جهانگرد قرار مي   اسب
آيـد و     جا دارد مرتـب آدم مـي        اين. برند از اين بابت سود مي

هاي توريست هستند كـه بـراي حفاظـت          ترشان چيني بيش
. پوشـند   كنند و مي    هاي نظامي اجاره مي خود از سرما اوركت

جـا    بينند، ايـن    هايي كه عادتا شن و ماسه بيابان مي براي آن
انـدازه    اي بـي    براي ما درياچـه   .  العاده است يك منظره خارق

 . زيباست
درست در وسط جنگل كاج و   .  گرديم پياده به پايين برمي 

انـد،    اند و به شـكل پلـه درآورده        صنوبر صخره را تراش داده
 8ــ     7البته قابل ذكر است كه داريم از يك مسير پلكـاني        

متـر    ميلـي   1200×400×200كيلومتري به ابعـاد هـر پلـه          
كـه در     ساخت آن كار شاقي اسـت چنـان       .  كنيم صحبت مي

 !گويند مي“ كار چيني”كشور ما به چنين كارهاي پرزحمتي 
دوتـا  .  كننـد   شب دو نشريه محلي بـا مـا مـصاحبه مـي           

نگار جوان و چند تا دوسـت اسپرانتيـست كـه بـراي         روزنامه
هـا سـريع انجـام وظيفـه          يكـي از آن   .  اند كردن آمده ترجمه

كنـد، و دو بـرگ كاغـذ را بـا              كند و از مـا سـوال مـي          مي
گـيرد و دور مـي          كند، عكس مي هاي پرشتاب پر مي خراش
كند و صاف تـو      ورزد، پرس و جو مي ديگري اصرار مي.  شود

ي   شود، و همـه  پرسد و منتظر مي كند، مي چشم آدم نگاه مي
ايـن خـانم راجـع بـه        !  ها بدون هيـچ تـأثر و هيجـاني          اين

كند كه كامال بـا مـسافرت مـا       موضوعات بسياري سوال مي
خواهد   آيد؛ شايد مي ها به نظر مي مثل جاسوس.  ربط است بي

اي براي روزنامه بنويسد و در عين حال اطالعاتي براي   مقاله
دونـه؟ يـك      هاي مخفي جمع كند، كسي چـه مـي      سرويس

ها بعضي از پرسنل براي   زماني در شهرهاي بزرگ توي هتل
. كردنـد   چيني كـار مـي    KGBسرويس اطالعاتي جاسوسي 

گويـد، كـه فـردا بـراي          جاسوسه جوان با نگـاهي تـيز مـي     
كنـد و دور      او خـداحافظي مـي    .  آيـد   گرفتن از ما مـي  عكس

فردا كار خيلي   .  شود شود و در حركاتش جذابيتي ديده مي مي
 .كند اگر عكس نداشته باشد زياد است و او ريسك مي

 
 ها، انگور و شن كشور چراگاه

 روز بيست و سوم
خوشبختانه يا  .  تر از سطح درياست متر پايين 150تورفان  

ترين شهر در چين است و در تابستان دمـا بـه       بدبختانه گرم

دهـد،    سانگ به ما هشدار مي. درجه باالي صفر مي رسد 50
طور كه قبال هشدار داده بـود         كه هوا گرم خواهد شد، همان

تورفـان  .  دماي محدوده درياچه تيـانچي سـرد خواهـد بـود          
درست در ميانه راه جاده ابريشم قرار دارد و پايتخـت كـشور    

 . چانگ بوده است پادشاهي گائو
گـذريم و ايـن       با اتوبوس داريم از جاده خيلي خوبي مـي  

تغيـيرات  .  گذرد  جاده دوباره از يك بيابان يا نيمچه بيابان مي 
ها و شهرهاي ديگـر چيـن در رأس            بنا به گستردگي استان

قرار دارند ولي متاسفانه بخـش بزرگـي را بيابـان تـشكيل               
تواند اظهار دارد، كـه     در حقيقت، آدم با اطمينان مي.  دهد مي

تمام استان البته بـه اسـتثناء چنـد قريـه و واحـه از شـن،                  
. اي سنگ خاكستري تشكيل شـده اسـت      ريزه، و گونه سنگ

شهر مركزي ارومچي به خاطر كوهستان و برف بـه شـكل         
خاصي مجزا و نمونه است و تورفان يك روسـتاي تمـيز آن     

 .هم به مدد آب با نوعي از سبزيجات است
كنيم تـا   ها مي بررسي دقيق و روشني روي قيمت تاكسي 

سـانگ  .  هـاي تـاريخي بازديـد كنيـم         بتوانيم از همه ابنيـه    
دهد و معتقد است كه ايغورهـا   هاي هان را ترجيح مي تاكسي

مـا ايـن    .  گيرنـد   در پايان راه دو برابر قيمت توافق شده مـي  
 .قضيه را نيز قبال تجربه كرديم

رسـيم و بـه طـرف ديـر            با يك تاكسي به توافـق مـي        
Bezeklik هـاي آتـش      كه بـه كـوه      كنيم، جايي حركت مي

ها مثل شعله آتـش بـه       هاي آن معروف است چون سراشيبي
در     دير به شكل غارهايي كوچك و حفر شـده  . رسند نظر مي

متر باالي رودخانـه و بـا تـصاوير بـسيار           80دل كوه است، 
 1000ها را غارهاي   مردم آن. زيباي بودايي تزيين شده است

ــي   ــي م ــد  بوداي ــه         .  نامن ــوم و حمل ــس از هج ــاال پ ي   ح
هـاي اسـالمي، و از هـم پاشـيدگي ناشـي از                طلب تماميت

هاي اروپايي و اخـيرا افـراط انقـالب        دستاوردهاي آرشيتكت
توانيم زيبايي را كه يـك موقعـي داشـته            فرهنگي، فقط مي
 . است تصور كنيم

ي انگـور     هـاي گائوچـانگو، بـه دره        پس از بازديد خرابه   
ايـن  .  اين دره ميان دو كوه سنگي ايزوله شده است.  رويم مي

دره نام تنها محصول خود را به خود اختصاص داده اسـت و     
رود مركـزي تمـام     .  انگـيزي دارد    ي بـسيار شـگفت      منظره

كنـد و درختـان حاشـيه رود           محدوده گياهي را مشروب مي 
تازگي و سايه را در مقابل گرمـا و شـن بـه محيـط تقديـم            

كند گويي بـه بهـشت رسـيده اسـت،            آدم حس مي.  كند مي
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سناريـست احـساس    .  Rivermeandroدرست مثل فيلـم     
هاي آلتايا را كه در شمال كشور ماست در فيلم به بيننده   كوه

 . كند منتقل مي

همتـا اسـت و از       جا در سرتاسر چين بي دانه اين انگور بي 
براي خوردن يك  . كنند ها براي توليد كشمش استفاده مي آن

يك پرس فـوري رشـته چينـي         :  كنيم ناهار فوري توقف مي
 . با سس ادويه مخصوص) ماكاروني(

هاي خمير، اسپاگتي درسـت       كه چطور از رشته ديدن اين 
كنند يك درس جالب واقعي در هنر هوشـيارانه آشـپزي         مي

خورند، تا ثابـت كننـد     را مي  ها با ملچ و ملوچ آن چيني.  است
نوشـد    جوش مي فنجان آب 2راننده . كه خيلي خوشمزه است

بـا بلعيـدن نـصف      .  خورد دقيقه ناهارش را مي 4و در عرض 
اش يـك     انگـار تـوي معـده     .  كند  ديس را توي شكمش مي 
 . اند دستگاه مكش نصب كرده

هاي آتشين است؛ حاال به خاطـر      سفر ما در نزديكي كوه 
رسيم كه   اي مي به جاده. آيند نظر مي تر به ها سرخ خورشيد آن

عبور   Zhiaocheهاي    به شهر جديد راه دارد و از كنار خرابه
چنيـن    ها و هـم     كنيم؛ بخش بزرگي از آن به دليل جنگ  مي

پليـس يـوآخيم را بخاطـر       .  گذر زمـان خـراب شـده اسـت         
بـرداري ممنـوع      گويد فيلم   كند و مي اش سورپريز مي دوربين

) يـورو  250معادل (يوآن  2000است و او بايد جريمه شود و 
گيريم نپردازيم و چيزي ندهيم، و دنبـال      تصميم مي.  بپردازد

ها با پليس بـه درازا    جروبحث.  گرديم مان سانگ مي راهنماي
يوآن در موقعيـت محلـي كـف        40كشد اما با قرار دادن  مي

دست مأمور مربوطه كه از نقطه نظر استراتژيكي بسيار حائـز  
آميـز    اهميت است مصالحه صورت گرفته و نتيجـه موفقيـت   

دهـد، و مـا       هاي تيز و داغ پايان مـي       است و به آن صحبت
. كنيـم   جويي مـي   قريب به يقين زمان و پول زيادي را صرفه

 . دهيم و به اميد ديدار دست مي
هـاي حفـر     اي هست كه درباره تاريخ كانال در شهر موزه 
كردند و  اي است كه آب را از قله كوه تا شهر هدايت مي شده
هايي كه به مرور زمـان تبـديل بـه رودهـاي واقعـي               كانال

هاي زيرزمينـي   براي احداث، در ابتدا كانال.  اند زيرزميني شده
كوچكي هر كـدام بـه فاصـله چنـد مـتر از يكـديگر حفـر                

ها را به مجراهاي بزرگ تغييـر   تداوم آب آن كانال.  كردند مي
 . توان با قدم زدن بازديد نمود ها را مي شكل داده، كه آن

مسجد تورفان هم خيلي ديـدني اسـت، فـضايي بـراي             
مـتر كـه     37هايي به ارتفاع  نفر، گنبد و گلدسته 3000حدود 

نوع بناي هر دو از آجرهاي .  ساخته شده است 1777در سال 
اي هنري در ميان صـحراهاي    چون خوشه رسي است كه هم

 . اند شان سربرافراشته شني اطراف
 

دهـد؛ سـانگ      ي ما سرعت به خرج مـي       ي مكنده راننده 
دانيـم، ولـي مـا نـيز دور            كنـد؛ مـا چـيزي نمـي         عجله مي

 هسته در تورفان هاي بي انگور
كردن آن براي توليـد كـشمش      كاشت انگور و خشك

در حقيقت از كـل فعاليـت كـشت و زرع روسـتاي               
ي انگــور،    بــه جــز دره  .  كنــد  تورفــان حكايــت مــي   

كارنـد و     زارهاي ديگري نيز اين محصول را مي    كشت
ها را همگي در يك روز ـ كه دهمين روزي اسـت      آن

كنيـم ـ     جـا بازديـد مـي       ايم و از آن  كه به چين آمده
كشمش تورفان در سراسر چيـن   .  كنند چيني مي خوشه

معروف است داراي كيفيت مرغوبي است و هسته هم  
چيننـد و در سـبدهايي        هاي انگور را مي   خوشه.  ندارد

وقتـي  .  كننـد   ها مـي    دهند و بار گاري   كوچك قرار مي
كـشد و بـه محـل         گاري پر شد، االغي گاري را مـي      

خانـه    كـشمش .  برد  مي)  خانه كشمش(خشكاندن انگور 
محل مخصوص مرتفعي است كه براي اين كار ساخته  

آجرها از يكديگر فاصـله دارنـد تـا هـوا            .  شده است 
جا دو تا ديرك چوبي عمـودي از     آن.  جريان پيدا كند

هايي بـيرون زده      ها ميخ  از ديرك.  سقف آويزان است
. كننـد   ها وصل مي    آن  هاي انگور را به است كه خوشه

هواي گرم و خشك آبـادي باعـث سـرعت در كـار           
شده را كنـده و      هاي خشك بعدا با دست حبه.  شود مي

 . كنند براي توزيع و فروش آماده مي
هاي خشكبار بزرگ و مجهز هـستند و         در بازار مغازه
هـا و مغزهـاي گياهـي         كـرده و دانـه      هر ميوه خشك

خوراكي را كه بتـوان تـصور كـرد بـه شـما عرضـه               
 . كنند مي



Somero 2014              13  

 1393تابستان     پيام سبزانديشانپيام سبزانديشانپيام سبزانديشان

به همراهان يك دوسـت ملحـق    .  بريم مان را باال مي سرعت
پيراهن چهارخونـه و    .  او لباس شيكي پوشيده است  .  شود مي

. انـد   شلوار ترگال و موهايي كه مرتب و باوقار شـانه خـورده     
از .  ها در پايتخت جـشن خواهنـد گرفـت           احتماال امشب آن

گذريم، خيلـي   هاي نفت مي منطقه بزرگ نيروگاه بادي و چاه
 . ايم ها ديده از اين

خيز چين است و هنـوز   ترين ناحيه نفت شين جيانگ غني 
در راه بـا    .  مناطق بسياري از آن باقي مانده تا كـشف شـود       

دسـت  .  گـذاريم   مان مـي   بازي سر به سر دوست راننده شعبده
بنديم و با دسـت     كه جارويي گرفته است مي چپ را مثل اين
رسيم و چمدان را به دست    به هتل مي.  زنيم راست ضربه مي

گيرد   عكاسي دم در منتظر است و از ما عكس مي .  گيريم مي
 !تيك! تيك
اگـر  .  چپان است  هاي مركزي ارومچي غلغله امروز خيابان 

كنند، راه بند بيايد، پس    سواري مي امروز، وقتي همه دوچرخه
دوتـا  .  آيـد   از مدتي چي ميشه؟ راننده ناگهان كفرش درمـي      

كنـد    زنگوله توي ماشين آويزان است و هر بار او توقف مـي    
هـا را     ضرب محكـم آن   كنند؛ او يك ها دلينگ دلينگ مي آن
دوتا آفتابگير جلوي راننده و سرنـشين جلـو ناپديـد         .  كند مي

هنـوز  .  رسيم  به ايستگاه مي .  ها هم ور آمدند ظاهرا آن.  شدند
 . ما نجات پيدا كرديم. وقت داريم

خوشبختانه اين قطار  .  شب ديگري در قطار منتظر ماست 
ايم كه حال از پنجره بيرون    قدر خسته خيلي خوب است و آن

ما كه جلوتـر       واگني هم.  كردن يا گپ زدن را هم نداريم نگاه
كنيـم از او      سعي مي .  ، روي نشيمن ولو شده است  از ما آمده
 . تقليد كنيم

 كرايه دوچرخه
مناسب است كه آدم براي بازديد از     Dunhuanoدر 
هاي قـديمي فـراوان و نفـع           هاي تاريخي و مكان  ابنيه

اي دوچرخه كرايـه   بردن از ديدن روش زندگي منطقه
ي   غير از يكي دو  منطقه مابقي جاها را به وسيله   .  كند

شـود در سراسـر      هر زمان مي.  توان رفت دوچرخه مي
جاها   كاري شده كمي پرسه زد، در آن هاي سبزي زمين

 . هنوز كار به روش سنتي حفظ شده است

 كمي كندوكاو
هاي خـوب   ارومچي كه به زبان مغولي به معني چراگاه
يانگ اسـت     است، مركز استان ايغوري معروف شينگ

كه قبـال آن را سـرزمين غربـي و در جـاي ديگـر                 
ترين ناحيـه در      گفتند، چون شرقي  تركستان شرقي مي

يانـگ در مـساحتي بـه         شينگ.  آسياي مركزي است  
طول يك ميليون و ششصد هـزار كيلومـتر گـسترده           

صـحبت راجـع بـه      .  ششم چيـن    شده است يعني يك 
اي است كه از چشم جهانگردان   شده سرزمين فراموش

هم به خاطر فقدان زمان كـه         غرب به دور مانده، آن
تواننـد از     تر از پكن، شيان و نواحي جنوبـي نمـي     بيش

هـاي مرتفـع و      از كوهستان.  جاي ديگري بازديد كنند
عظيم پوشيده از برف، در شمال، تا تورفـان كـساد و          

ترين حوادث را تجربه كـرد    كار احتمال دارد متنوع بي
كـل تـاريخ جـاده ابريـشم،        .  و قلل متفـاوتي را ديـد     

هاي بودايي، اعتبـار حاصـل از تنـوع قومـي،              صومعه
هايـي    هاي بياباني، درياچه ها، سراب ها، واحه نشين باديه

العاده در هنـر      هاي پر از برف يا تنوع فوق در زير كوه
هـاي بـسيار در كـشتزارهاي         آشپزي ـ ميوه و سبزي 

وسيع، از اين ناحيه زيارتگاهي ساخته كـه مخـصوص        
هاي كهن باستاني      عالقمندان و عاشقان تاريخ و سنت

 .است
  

 دوچرخه پركاربردترين وسيله نقليه در چين
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 هوآنو دون
 روز بيست و چهارم

با اولين نگـاه بـه منظـره صـبحگاهي عميقـا رويايـي                 
هزار و دويست كيلومتر به جنوب سفر كرديم و در   .  شويم مي

پيش چشمان ما منظره مشابهي كه در بدو ورود به ايران باز   
به جـاي جـاده     .  شده بود حاال بار ديگر خود را گسترده است

ناميدند چـون چـيزي      بايست آن را جاده شني مي ابريشم مي
بينـي    جا در ميان راه بين اين شهر و آن شـهر مـي         كه همه

كه به داشتن فـضا و      جا مثل اين ساكنان اين.  فقط شن است
استفاده حداكثر از حداقل آن اصـرار دارنـد و در قطارهـاي            

تا جا در    3دار  هاي صندلي واگن:  چپانند توانند مي چيني تا مي
هـاي    تـا در طـرف ديگـر؛ و كوپـه            2يك طـرف دارنـد و      

هاي سه طبقه دارند كـه بـه      دار در هر طرف تخت تختخواب
اي كه در محل داشتيم     صبح، تجربه.  سمت راهرو باز هستند

هاي بسيار سفت اين قطار  گوييم و آن هم صندلي باز هم مي
كردن و تمـيز كـردن تمـام       ها از خالي صبح زود چيني.  است

مجراهايشان كه در طول شـب پـر شـده اسـت مـستفيض            
خصوص   مجراهاي گلو سر و صداي زيادي دارند به. شوند مي

نزد زنان و نتيجه كار پرفشار اين است كـه اغلـب آن را از             
كنند يـا كـف كوپـه مـستقيم فـرود              پنجره بيرون پرت مي  

جـا متـداول اسـت، ولـي بـراي مـا               اين عادت ايـن .  آيد مي
 .آزاردهنده است

آغـاز  .  هوآنو شهري در ميان كشتزارهاي پنبه اسـت    دون 
معروفيت آن از نظـر جهـانگردان پـس از كـشف غارهـاي            

ها در  غار در درون كوه 500كوچك موگااو شروع شد، حدودا 

كـم    ها را بعدا كم  طول بيش از هزار متر حفر شده بود كه آن
هاي تزييني بزكليك كه مربوط     مانند آن مغاره.  خراب كردند

شـد و توسـط هـداياي ارسـالي پادشـاهان،              به بودائيان مي 
قطـار چـون    .  زادگان و ثروتمندان حفر و بنا شده بـود     نجيب
كنـد، مـا بايـد تاكـسي          كيلومتر دور از شهر توقف مي    140

در راه .  گيرد مشتركي را كرايه كنيم، كه وقت زيادي از ما مي
. ما بايد براي پنچري چرخ و تعويض الستيك توقـف كنيـم     

حاصـل داريـم      كه به خاطر اين مـسير خـشك بـي       در حالي
دهيـم و آب بـه خودمـان           ي خونمان را از دسـت مـي         اوره
بينيم كه واقعا غيرعـادي اسـت، و      پاشيم، تصويري را مي مي

يك درياچه بزرگ در    :  وقت مثل آن را نديده بوديم قبال هيچ
خـب  .  وسط صحرا و حتي با درخشش درختان در اطـرافش       

اما آن سراب   ....  توانستيم حمام كنيم و لباس عوض كنيم مي
 . بود
خـوريم كـه اهـل مادريـد         بعداز ظهر به چند جوان برمي 

كرديم كه يـك مادريـدي پيـدا       وقت گمان نمي هيچ.  هستند
ها نزديك يك ماه اسـت     آن.  قدر خوشحالمان كند كردن اين

كنند و تا حاال بخش بزرگي از آن را   كه به دور چين سفر مي
جـا بـا      از ايـن  .  ها يك ماه ديگر هم خواهند ماند  آن.  اند ديده

كنند و سپس تمام بخش   اتوبوس به طرف السااو حركت مي
هـا بـدون هيـچ شـتاب و            آن.  جنوبي كشور را خواهند ديـد  

چـيز بازديـد      كننـد و در آرامـش از همـه           اي سفر مي   عجله
فروشي   جا دوتا نوشابه  اين.  خوريم ها غبطه مي به آن.  كنند مي

جا غذا را به سبك و مـدل مـا      جان و شرلي آن.  شود پيدا مي
خواهـد بـه      كننـد دلمـان مـي       بينند و آماده مـي      تدارك مي

هاي غذاخوري را بـراي       هايمان كه از بس اين چوب انگشت
اند استراحت دهيم و سفارش بيفتك   غذاخوردن با خود گرفته

كردنش از كـارد و چنگـال اسـتفاده            دهيم كه براي تكه   مي
در آخر هم يك فنجان قهوه كه آخر و نـوك اسـتيل         .  كنيم

 . دهيم غذاخوري غربي  است سفارش مي
 

 (Mogao)غارهاي موگااو 
 روز بيست و پنجم 

مـرغ هـم      بعد از خوردن هفتمين املت، يعني همان تخم  
ايم تـا سـوار      فروشي جان، آماده زده و شير و چايي در نوشابه

زود رسيدن مانـع    .  اتوبوس شويم و به غارهاي موگااو برسيم
در مغازه  .  شود  از برخورد با شلوغي و انبوه بازديدكنندگان مي 

 چوپان قزاقي با اسب در ارومچي
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جـا    ايـن :  جان و شرلي احساس مثل توي خانه بودن را دارد     
كنيم و بـراي     ريزي مي خوريم، كارهاي سفر را برنامه غذا مي

 .اما متاسفانه هتل ندارد. گيريم هر چيز ضروري مشاوره مي
شـان يـك      بينيم كه از جيـب      بعضي از افراد گروه را مي 

آورنـد و روي بيـني و دهـان            اي بـيرون مـي      ماسك پارچه
ما هيـچ دليلـي     .  پوشاند  شان را مي گذارند كه تا دم گوش مي

آلودگي يا گرد و خاك وجـود    :  كنيم براي اين قضيه پيدا نمي
ها   حتما آن !  ندارد، يعني ممكن است به خاطر  بوي ما باشد؟ 

فشارهاي عصبي و .  به آلودگي حساسيت يا حتي آلرژي دارند
هاي محيط زيست در سـنگاپور بـه سيـستم ايمنـي           آلودگي

هـا قطعـا بايـد از ماسـك            بدنشان آسيب رسانده و حاال آن   
 .استفاده كنند

هـاي    ي بودا ما را بـه تفـاوت          مجسمه درازكش خوابيده 
در اصـل بـه     .  بـرد   ميان اديان متوجه ساخته به فكر فرو مي  

هـا    بودايـي .  هاي بين بودائيسم و دين مـا مـسيحيت         تفاوت
كـشند    هميشه بودا را آرام و نشسته در محيط به تصوير مـي  

. دهيـم  كشيدن نمايش مي كه ما مسيح را در حال رنج درحالي
تواند پيش خـود     هاي خوابيده بودا، آدم مي با نگاه به مجسمه

ها را تـصور كنـد كـه در          ها يا كانادايي ها، اسپانيايي ايتاليايي
اي هـستند كـه خوابيـده         حال ستايش و نيايش با خداگونـه  

هاي التين وقتي مشكلي دارنـد، رو بـه      مردم سرزمين.  است
تري برده است و پدر قادر توانـا      آورند كه رنج بيش كسي مي

 .دهد نتوانست نيز به او كمكي كند و اين ما را تسكين مي
مان، بـه تـصوير لـورنس مقـدس نگـاه             در زمان بچگي 
. پزي در دسـت داشـت    كرديم او هميشه يك توري كباب مي
برد، و به مـا جـواب          را با خود مي  پرسيديم براي چي آن مي
هـاي هـيزم برافروختـه        دادند، چون او را بر روي پـشته        مي

در همان حال و هواي بچگي فكري كه به ذهـن     .  سوزاندند
رسيد اين بود كه چه زاهد ابلهي بوده كـه روي      مان مي ساده

اش   پزي به خانـه   پشته هيزم مرده است و داشته توري كباب
كردن رنجي كه به دست كليساي كاتوليـك     مجسم!  برده مي

 .بر اين زاهد مقدس روا داشته شد متاثركننده است
منتظريم تا به داخل غار برويم، تنوع پوشش همراهان ما   

هـا در     چيـني .  كند، اكثرشان ميانسال هـستند  جلب توجه مي
خواهند در مراسـم   پوشند گويي انگار مي سفر چنان لباس مي
مند بـه لبـاس رسـمي و          مردها عالقه:  عروسي شركت كنند

مردهـاي اسـتراليايي، بلندقـد بـا        .  ها با شلوار اما باشكوه   زن

رنگ بـا كـاله طبـق مـدل تمـساح            هاي خاكي ريش، لباس
داندي؛ زنان ــ بـا موهـاي بلنـد سـفيد، هيكلـي چـاق و                   

مردهاي فرانسوي با   .  شلوارهاي گشاد ـ چندان جالب نيستند
هـاي چهارخانـه و جليقـه و زنـان فرانـسوي مثـل                 پيراهن
. انـد   سـاله لبـاس پوشـيده       18شان عينهو دخترهاي  دختران

به   1968هاي قديمي از ماه مي    يعني اين ممكن است عقده
 ! بعد باشه؟

با يك ژاپني كه هميشه تنها در حال سفركردن اسـت از     
او از  .  كنيـم   اي كنـار آن ديـدار مـي         هاي ماسه درياچه و تپه

هـا را از خـود        گيرد و هر از چندي دست  چيز عكس مي همه
گـيرد تـا بـه        دور كرده و از جمال مبارك خود عكـس مـي       

قدر زيباست كه در    اش ثابت كند كه او در چين همان خانواده
هـاي شـني و       جا دره كوچكي اسـت كـه بـا تپـه           اين.  ژاپن

پـاش    هاي آب ها احاطه شده و چندتا حوضچه با فواره تلماسه
. شـود   دارد و در حاشيه اين درياچه قصر كوچكي ديـده مـي     

فرسـايش  .  آمـيز اسـت     چيز در ابعاد كوچك، امـا سـحر      همه
. حاصل از شرايط آب و هوايي و توريـسم چـشمگير اسـت           

ها حداقل حدود  رسد تلماسه باوركردني نيست ولي به نظر مي
اند و احتماال در آتيه نزديـك     هكتار از عمق دره را پوشانده 3

هـا خواهـد آمـد و نـه            ديگر نه جهانگردي بر روي تلماسـه  
 . اي باقي خواهد ماند واحه
نه مثل بخارا اسـت و     .  ها خيلي آرام است هوآنو شب دون 

نه مانند سمرقند، اما در مقايسه با ساير شهرهايي كه ديديـم  
وارد .  دهـد   كردن به آدم مي    تري براي استراحت فرصت بيش

. خـريم   شـويم و پـول خردهـاي جورواجـوري مـي            بازار مي
هـا بايـد      آن.  زننـد   بينيم كه چقدر  بد چانه مي ها را مي چيني

ها بگذرانند تـاخوب و       ها يا ايراني يك دوره كالس نزد ترك
اي در    فردا چـون روز طوالنـي     .  اي به اين فن بپردازند حرفه

 .رويم خواب مي پيش خواهيم داشت زود به رخت

 ادامه دارد 
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 نداشتن توان سياسي ـ اقتصادي
اسپرانتو گرچه از توان سياسي و اقتصادي درخوري برخوردار نيست، اما                

تواند بسياري از اين كمبودها را         اي است كه مي       هاي سرشتي   داراي توانمندي 
 .جبران كند

استثناء بودن، و در يك كالم آني            برتري اسپرانتو در منطقي بودن، بي        
از اين امتياز هرچند    .  تواند ترجمان پتانسيل اقتصادي زبان باشد       فراگيري آن مي  

صورت نسبي بر     ترين بهره را برد كه بتوان به         توان بيش   اغواكننده، زماني مي  
ي   براي رسيدن به اين منظور به يك برنامه       .  مشكالت يادشده مذكور چيره شد    

هاي انساني و مالي بسيار محدود و           راهبردي نياز است، كه در آن از سرمايه         
 .ديرياب بهترين سود را برد

گراست، و نه يك نهاد          اسپرانتو يك جنبش فرهنگي اجتماعي آرمان          
آيد البيگري نزد     شايد بهترين كاري كه از اسپرانتو برمي      .  ئولوژيك و سياسي    ايده

ي ارويا،    اي مانند سازمان ملل، يونسكو و اتحاديه          نهادهاي جهاني و منطقه    
ها براي گنجاندن زبان اسپرانتو در         ها، و دانشگاه    اي دولت   هاي منطقه   اتحاديه

شناسي و    هاي زبان   هاي آموزش همگاني و در رشته         برنامه درسي در دوره    
 . ها باشد هاي وابسته در دانشگاه دانش
هاي پيشين براي استفاده از اسپرانتو به عنوان يك زبان                 گرچه تالش  

ها نيست، اما مشكل اتحاديه اروپايي براي            ميانچي هنوز مورد تاييد دولت      
بر بودن    بر و زمان    دليل هزينه   هاي ملي به    آمدن با شمار زيادي از زبان         كنار
در اين  .  اي از اميد را بر روي اسپرانتو گشوده نگه داشته است              چنان دريچه   هم

ها و نهادها را مجاب نمود كه فراگيري اسپرانتو به عنوان اولين              راستا بايد دولت  
زبان خارجي داراي مزاياي اقتصادي و فرهنگي و حتي سياسي بسياري هم                

 .آموزان است  ها و هم براي زبان براي دولت
ي   ي ملي گرچه يك كاستي بزرگ است، اما در يك موازنه             نداشتن پشتوانه  

چنان كه    اين زبان هم  .  تواند محركي براي گسترش اسپرانتو باشد         منفي مي 
سويه بودن اسپرانتو     بي.  تاكنون بوده بايد جهاني انديشد و محلي عمل كند           

اي   هاي ملي، خود حامل هيچ فرهنگ ويژه         كند، كه برخالف زبان     ايجاب مي 
ها و دستاوردهاي بشري پاسداري كند و به خودباوري ديگر        نباشد، بلكه از داشته

 .ها كمك نمايد فرهنگ
اي كردن عضويت فرهنگستان اسپرانتو و چرخشي          يك راه حل عملي قاره     

ي   توان اميدوار بود كه انگيزه        به اين ترتيب مي     .  كردن رياست آن است     
هاي متفاوت نسبت به      شدن اقتصادهاي بزرگ و فرهنگ      تر  تري براي فعال    بيش

 . خاستگاه اسپرانتو در پيشبرد آن فراهم گردد
چه كشور چين با جمعيتي باال، اقتصادي قوي و ارتباطات             براي نمونه چنان   

رو به گسترش با دنيا حاضر شود اسپرانتو را به عنوان زبان ميانجي و يا زبان                   
ي آموزشي خود     هاي ديگر خارجي ديگر در سامانه       مقدماتي براي آموزش زبان   

همراهي نهاد يونسكو با فرهنگستان       .  بپذيرد گامي بلند به پيش خواهد بود         
ها خوب طراحي شده،       زني  اگر اين چانه  .  تواند بسيار كارساز باشد      اسپرانتو مي 

 .گري و اجرا شود براي پذيرش اين ايده خوش اقبالي در برخواهد داشت البي
 

 عنوان زبان دوم جهانيان فراگيرشدن انگليسي به
ي نيروي استعماري ديرپاي بريتانيا، و        فراگير شدن انگليسي در جهان نتيجه      

هاي  شيوه
سازي  همگاني

پيشبرد  
 اسپرانتو

در ايران و  
 جهان

 
  احمد اكبري

از سري مقاالت برگزيده در اولين 
 كنگره ملي زبان اسپرانتو
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اين .  پس از آن، توان علمي، سياسي و اقتصادي آمريكاست           
اقتصادهاي .  چنان پابرجاست   توان، گرچه روبه كاهش، اما هم      

اي براي    توانند رقيبان بالقوه    نوپا در آسيا و آمريكاي التين مي       
 .اين هژموني مسلط باشند

رواج انگليسي افزون بر كشورهاي انگليسي زبان در برخي          
كشورهاي ديگر زبان اداري و دوم است، و تعلق خاطر                  

در همان حال الزاما به دليل         .  ان وجود دارد     نيرومندي به 
مشكالت اماليي، سوادآموزي و اقتصاد آموزشي انگليسي، تنها        
زبان آرماني براي مردمي كه به عنوان زبان دوم آن را                   

جا براي دسترسي به          اما مردم همه    .  اند نيست     پذيرفته
هاي بهتر علمي، اقتصادي و ارتباطي ناچارند كه يك             فرصت

و تنها  .  پردازند  ي آن را نيز مي زبان ميانجي را فراگيرند و هزينه
زماني حاضر به جايگزيني با زبان بهتر ديگري هستند كه               

ي سياسي    دستاورد اقتصادي ملموسي داشته باشد و با اراده          
 . كافي پشتيباني شود

مدت   البته نبايد انتظار چرخش بزرگي در كوتاه يا ميان             
ها اين رويداد     توان اميدوار بود كه در برخي زمينه        داشت، اما مي  

طبيعي است كه براي كاربرد اسپرانتو در       .  را زودتر شاهد باشيم   
اي مانند بازرگاني كار به اين راحتي نخواهد بود، و                 زمينه

ي گردشگري،    نهادينه كردن آن دشوار است، ولي در زمينه          
 .تر خواهد بود براي نمونه كار خيلي آسان

 
 ها عدم توجه دولت

داشت   چشم.  ها در راستاي سود ملي است         كنش دولت  
ها   ي دولت   ترين انگيزه   مدت عمده   اقتصادي ملموس در كوتاه   

ي سود و     محاسبه.  هاست  ي سياسي آن    گيري اراده   براي شكل 
ي آموزشي كار دشواري نيست، اما توجيه             زيان در بودجه   

ي زبان    ها در پيوند با جايگزين       رفته  دستاوردها  و از دست     
در ايران براي   .  خارجي يا دوم كاري ساده است و نه فوري           

كه فرانسه جاي روسي و انگليسي جاي فرانسه          نمونه براي اين  
را به عنوان زبان خارجي نخست بگيرد به چند دهه زمان نياز             

 . بود
ي آموزشي در هر كشوري بايد مجاب شود          دولت و سامانه   

خارجي را      تواند بار مالي آموزش زبان      كه آموزش اسپرانتو مي   
اي قابل مالحظه، هم براي دولت و هم براي خانوارها             گونه  به

كاهش دهد، و افزون بر آن مواردي از قبيل پرورش ذهني،              
آموز، و حتي تغيير نگاه به زبان ملي و             بارآوري منطقي دانش  

 . مندتر شدن آن را نيز در پي داشته باشد روال
 

 گان ناشناس بودن اسپرانتو براي همه
مندان فراواني را براي      تواند عالقه   شك مي   سازي، بي   آگاه 

ها آغاز و به      اين كار بايد از سطح دانشگاه   . اين زبان فراهم آورد

ها كشانده    هاي زبان و رسانه     هاي عمومي، آموزشگاه    آموزشگاه
 .شود
اندركاران آموزشي كشورهاي      ها و دست     آگاهاندن دولت  

هدف بايد بر اين پايه استوار باشد كه گرچه بازده آموزش                
هاي خارجي از كشور تا كشور           رسمي براي آموزش زبان     

توان گفت، كه اين بازده        هم رفته مي    متفاوت است، اما روي   
ي زبان    بسيار ناچيز و در بهترين حالت در حد آموزش پايه             

آموزي به اين حد راضي نباشد بايد در            حال اگر دانش  .  است
پرشمار بودن اين   .  آموزي كند   هاي خصوصي زبان    آموزشگاه
 .ها نيز به اين دليل است آموزشگاه

ي   ترين صرفه   ها بايد نشويق شوند كه براي بيش          دولت 
ها   هاي خارجي در آموزشگاه     هاي عمومي، آموزش زبان     هزينه

را به اسپرانتو به عنوان زبان پايه محدود كنند، و آموزش                 
هاي ديگر را به خود دانش آموزان واگذارند،  كه به هزينه              زبان

آموزي   هاي زبان   ي رسمي در آموزشكده     خود و بيرون از سامانه    
هاي بيگانه نيز     رايگان نبودن آموزش زبان   .  خصوصي فراگيرند 

چنين   هم.  ها باشد   تواند دليل خوبي براي بازده باالي آن          مي
يابد كه براي داشتن بازده باال بايد پايه زباني           دانش آموز درمي  

خود را نخست در اسپرانتو بهبود بخشد، و آنگاه به فراگيري              
زبان مورد عالقه خود روي آورد كه اين خود باز به سود                  

 .اسپرانتو خواهد بود
تواند از سطوح باالتر آغاز و رفته رفته           آموزش اسپرانتو مي   

شناسي گسترش    روان.  تر گسترده شود     هاي پايين   به پايه 
 : هاي زير باشد تواند شامل گام اسپرانتو در آموزش منوسطه مي

 ها آموزان و سرپرستان آن معرفي زبان اسپرانتو به دانش -
هاي آزاد، به      هاي آموزشي در ساعت      برپا كردن كالس     -

 اي اندك صورت رايگان يا با هزينه
هاي   خانه  هاي اسپرانتو زبان براي كتاب      معرفي و تهيه كتاب     -

افزاري براي    صورت نرم   ها و مواد آموزشي به         آموزشگاه
 آموزان دانش

 داران اسپرانتو اي دوست اندازي هسته راه -
ها، و در نهايت      البيگري تيم فرهنگستان اسپرانتو با دولت        -

 .تالش براي گنجاندن اسپرانتو در برنامه درسي
هاي زبان يك      ها براي رشته     آموزش اسپرانتو در دانشگاه     

ضرورت انكارناپذير است، زيرا بازده آن براي دانشجويان              
ها،   اي مانند پزشكي، مهندسي، علوم انساني و ديگر رشته            رشته

تواند در حد     شناختي اسپرانتو مي    ها به ويژه از ديد ريشه       و زمينه 
 . ساز باشد ي آن چاره خانواده هاي هم زبان التيني و زبان
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